Sesmarias
Turismo Rural
& Spa

Sesmarias Turismo Rural &
Spa
OUTROS CONTACTOS
Tel: (+351) 284400366

Herdade das Sesmarias Turismo
Rural & Spa
Estrada Nacional 387
7900-097 Alfundão

Tlm: ( +351) 965591197
Email geral:
info@sesmariasturismoruralspa.com

COORDENADAS GPS
N – 38°07’15.3″
W – 7°59’47.4″

Email:
reservations@sesmariasturismoruralspa.com

GOOGLE MAPS
38.120907, -7.996488 rgiestravel.com

www.sesmariasturismoruralspa.com

Sobre nós
•

•

•

•

As Sesmarias estão integradas numa
herdade com 300 hectares em plena
peneplanície do Baixo Alentejo. Aqui
oferecemos tradição, tranquilidade e
lazer, privilegiados por um património
rural único.
Se procura usufruir de dias ao ar livre,
sugerimos-lhe passeios pedestres e de
bicicleta junto à barragem e ainda a
possibilidade de observar as aves
migratórias e o vagueio das aves
noturnas sob o manto de estrelas do
céu alentejano. Estes serão momentos a
não perder. Para os mais novos temos
ainda o Kids Club, com mesa de pingpong e matraquilhos.
As Sesmarias desenvolvem a sua
atividade em modo de Produção
Biológico, poderá observar todos os
nossos animais que vivem no campo,
desde vacas, ovelhas, cabras, cavalos e
até burros.
Na nossa casa irá encontrar o refúgio
de um ambiente familiar, envolvido por
um espaço moderno com uma
intemporalidade rústica.

Experiência Romântica
(PACK DE

Casamentos e Eventos

1 E 2 DIAS)

Realizamos casamentos e festas.

Proporcione um fim-de-semana

Poderá realizar o seu evento corporate
e de teambuilding.

tranquilo, partilhando uma
experiência única que

Temos todas as condições para que
possa passar bons momentos com
família, amigos e colegas.

certamente ficará na sua
memória.

Para mais informações, contacte-nos
ou visite o nosso site.

Spa
Piscina Aquecida, Sauna, Banho Turno e
ginásio com solário.
Preços e Condições/Politica SPA
•

Adultos – 20.00 euros por dia

•

Crianças - 10 aos 16 anos 10.00 euros por
dia

•

Crianças – dos 6 aos 16 poderão usar o
SPA (exclusivamente a Piscina) na
companhia dos pais entre os períodos
das 11h as 12h e das 16h as 17h00.

.

Seja bem-vindo às Sesmarias!

Seja bem-vindo às Sesmarias!

